REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO „VEGI”
I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1.

Niniejszy regulamin („Regulamin”) określa zasady dostępu i korzystania z serwisu internetowego
„VEGI” dostępnego pod adresem www.vegi.eu (dalej jako „Serwis”) oraz reguluje zasady
korzystania przez Klientów ze sklepu internetowego, a w szczególności: składania Zamówień na
Artykuły dostępne w Serwisie, dostarczania Klientowi zamówionych Artykułów, zapłaty przez
Klienta ceny sprzedaży Artykułów, uprawnienia Konsumenta do odstąpienia od umowy
sprzedaży Artykułów oraz zasady składania i rozpatrywania reklamacji.

2.

Administratorem Serwisu jest VEGI Innowacje spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
z siedzibą w Warszawie, przy ul. Mokotowskiej 17/20, wpisana do rejestru przedsiębiorców
prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego pod numerem KRS 0000663969, NIP 7010667347, kapitał zakładowy: 5.000,00 PLN
(dalej jako „Administrator” lub „Sprzedawca”). Kontakt z Administratorem: , tel: +48795550404,
e-mail: kontakt@vegi.eu.

3.

Korzystanie z Serwisu jest możliwe za pomocą urządzenia pozwalającego Użytkownikowi na
dostęp do sieci Internet, wykorzystującego oprogramowanie służące do przeglądania jej
zasobów- Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, w aktualnej wersji dostępnej na
rynku bądź wersji ją poprzedzającej, obsługująca Javascript i pliki Cookies.

4.

Administrator informuje, że dokłada wszelkich starań w celu zapewnienia, by korzystanie
z Serwisu było maksymalnie bezpieczne dla użytkowników. Niemniej Administrator informuje,
że szczególnym zagrożeniem związanym z korzystaniem z Serwisu, tak jak wszelkich innych
serwisów internetowych, jest potencjalne ryzyko uzyskania nieuprawnionego dostępu do
Serwisu przez osoby trzecie (tzw. hacking), co może wywoływać nieprzewidziane zmiany
funkcjonowania Serwisu.

5.

W ramach Serwisu, Administrator może wprowadzać do systemu teleinformatycznego
Użytkownika dane niebędące składnikiem usług świadczonych za pomocą Serwisu (tzw. pliki
cookies). Pliki cookies stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które
przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika witryny vegi.eu. Cookies zawierają
m.in. nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu
końcowym oraz unikalny numer. Korzystając z witryny użytkownik wyraża zgodę na używanie
cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
a. dostosowania zawartości stron internetowych do preferencji użytkownika oraz
optymalizacji korzystania ze stron internetowych;
b. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy korzystają
ze stron internetowych w nim zawartych, co umożliwia polepszanie jakości działania
witryny;
c. utrzymania sesji użytkownika lub innej osoby korzystającej z witryny vegi.eu (po
zalogowaniu), dzięki której nie musi na każdej podstronie portalu ponownie
wpisywać loginu i hasła;
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II. DEFINICJE
Dokument Sprzedaży – dokument stanowiący potwierdzenie zawarcia umowy między Klientem a
Sprzedawcą. Dokument Sprzedaży zawiera informacje, o których mowa w art. 12 ust. 1 ustawy z dnia
30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U.2017.683 tj.) (dalej jako „Ustawa”), które są wymagane
na podstawie art. 21 ust. 1 Ustawy.
Klient – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub
jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, korzystająca z Serwisu, wyłącznie jako
Konsument, w szczególności dokonująca zakupu Artykułów.
Konsument – Klient będący osobą fizyczną, który dokonuje czynności prawnej niezwiązanej
bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową.
Moje Konto – dostępne po zarejestrowaniu Klienta w Serwisie indywidualne konto stanowiące zbiór
danych dotyczących Klienta oraz informacje o Zamówieniach Klienta składanych w Serwisie, w
ramach którego Klient ma możliwość, m.in., zarządzania swoimi danymi osobowymi, danymi do
faktury i wglądu do wcześniej złożonych Zamówień.
Koszyk – funkcjonalność sklepu internetowego w ramach Serwisu, wskazująca wybrane przez Klienta
Artykuły oraz umożliwiająca Klientowi ustalenie i modyfikację Zamówienia, w szczególności w
zakresie: liczby Artykułów, adresu dostawy, wyboru sposobu płatności.
Polityka Prywatności – zbiór zasad dotyczących przetwarzania i ochrony danych osobowych Klienta –
osoby fizycznej dla strony Serwisu www.vegi.eu stanowiący integralną część niniejszego Regulaminu.
Regulamin – niniejszy regulamin Serwisu, który dotyczy sprzedaży przy wykorzystaniu środków
porozumiewania się na odległość oraz świadczenia usług drogą elektroniczną przez Serwis.
W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym
mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.
2016.1030 tj. ze. zm.).

Artykuły – prezentowane przez Sprzedawcę towary, które są dostępne za pośrednictwem Serwisu.
Zamówienie – złożona Sprzedawcy przez Klienta oferta zawarcia umowy sprzedaży Artykułów na
odległość za pośrednictwem Serwisu, złożona na formularzu wygenerowanym na stronie Serwisu
i określająca m.in. rodzaj i liczbę Artykułów, ich cenę, jak również warunki i koszty dostawy i wybór
sposobu płatności.
III.

FUNKCJONOWANIE SERWISU

1.

Z Serwisu mogą korzystać użytkownicy w zakresie udostępniania im przez Administratora
informacji o Serwisie treści handlowych, form kontaktu natomiast z funkcjonalności Serwisu –
sklepu internetowego mogą korzystać Klienci, którzy dokonali zakupu zautomatyzowanej
szklarni VEGI i otrzymali od Administrator dostęp do funkcjonalności Serwisu, która umożliwia
założenie konta użytkownika, przeglądanie asortymentu oraz składanie zamówień.
Każdorazowe logowanie na Moje Konto odbywa się przy użyciu następujących danych Klienta:
adres e-mail oraz hasło.

2.
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3.

4.

5.
6.

7.

8.

9.

10.

Sprzedawca ma prawo zablokować Moje Konto Klienta (tj. uniemożliwić Klientowi uzyskiwanie
dostępu oraz dokonywanie modyfikacji na Moje Konto), jeżeli uzna działanie Klienta w ramach
Serwisu za naruszające powszechnie obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich, dobre
obyczaje lub postanowienia niniejszego Regulaminu. O zamiarze zablokowania Moje Konto
Klient zostanie powiadomiony na adres poczty elektronicznej wskazany za pośrednictwem
Moje Konto z 7-dniowym wyprzedzeniem. Zablokowanie Moje Konto oznacza wypowiedzenie
przez Sprzedawcę umowy z Klientem o świadczenie usług drogą elektroniczną dotyczących
Moje Konto, ze skutkiem natychmiastowym.
Klient może w terminie nie dłuższym niż 7 (siedmiu) dni od otrzymania zawiadomienia o
zablokowaniu Moje Konto, zwrócić się do Sprzedawcy o przekazanie danych zgromadzonych na
Moje Konto, w szczególności kopii składanych Zamówień. Sprzedawca przekaże takie dane
Klientowi w formie elektronicznej w terminie nie dłuższym niż 14 (czternaście) dni od dnia
przesłania żądania przez Klienta. Po upływie ww. terminu dane dostępne na Moje Konto
zostaną usunięte.
Jeżeli Klient chce usunąć Moje Konto może to zrobić w każdej chwili poprzez wysłanie takiego
żądania na adres e-mail: kontakt@vegi.eu.
Informacje o Artykułach, w tym ceny, zdjęcia i opisy Artykułów widniejące na stronie Serwisu
nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego, a jedynie zaproszenie do zawarcia
umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.
Ceny wszystkich Artykułów dostępnych na stronach Serwisu są cenami brutto (zawierają
podatek VAT) i są wyrażone w złotych polskich. Ceny Artykułów nie zawierają kosztów
dostawy. Koszty dostawy podawane są przy wyborze sposobu dostawy Artykułu przez Klienta.
Informacja o cenie Artykułu objętego Zamówieniem ma charakter wiążący od momentu
otrzymania przez Klienta informacji o realizacji Zamówienia przez Sprzedawcę zgodnie z pkt. IV
niniejszego Regulaminu.
Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany cen Artykułów oferowanych w Serwisie, kosztów
dostawy Zamówienia, zamieszczania informacji o nowych Artykułach, wycofywania Artykułów
z asortymentu, przeprowadzenia i odwoływania akcji promocyjnych na stronach Serwisu, bądź
wprowadzenia w nich zmian w sposób nienaruszający praw nabytych przez Klienta.
Sprzedawca potwierdza, że wykonywanie przez niego uprawnień, o których mowa w
poprzednim zdaniu, nie ma wpływu na Zamówienie złożone i przyjęte do realizacji przez
Sprzedawcę przed dniem wejścia w życie określonej zmiany.
Klient nie ma prawa kopiować ani wykorzystywać zdjęć i opisów Artykułów, ani jakichkolwiek
informacji zawartych w Serwisie do innych celów niż przeglądanie i dokonywanie zakupów
Artykułów w Serwisie. Klient przyjmuje do wiadomości, że korzystanie ze zdjęć, opisów
Artykułów lub innych informacji zawartych w Serwisie w innych celach może stanowić
naruszenie praw autorskich oraz innych praw własności intelektualnej.

IV. ZAKUPY
1.
2.
3.
4.

Zamówienia w Serwisie można składać poprzez stronę internetową Serwisu dostępną pod
adresem https://vegi.eu.
Do złożenia zamówienia potrzebne jest oświadczenie o zapoznaniu się Klienta z Regulaminem i
Polityką Prywatności oraz akceptacji ich postanowień.
Zamówienia w Serwisie można składać dwadzieścia cztery (24) godziny na dobę przez cały rok
kalendarzowy.
W celu złożenia Zamówienia należy przejść do sekcji „Koszyk”, gdzie Klient powinien wskazać
wybrane Artykuły oraz ich liczbę. Po skompletowaniu Koszyka należy wybrać sposób dostawy,
wpisać adres dostawy i ewentualne dane do faktury oraz wybrać metodę płatności za
zamówienie. W celu złożenia Zamówienia w Serwisie należy kliknąć na przycisk „Zamawiam i
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5.

6.

7.

8.
9.
10.

płacę”. Klient zostanie przekierowany na stronę płatności internetowych jeśli taki sposób
płatności Klient wybrał podczas procesu zamówienia. Po uiszczeniu opłaty zostanie
wyświetlona strona Potwierdzająca złożenie zamówienia oraz złożone Zamówienie Klienta
zostanie przesłane do Sprzedawcy. Jeśli klient wybrał formę płatności przelewem na konto
wyświetli mu się strona Potwierdzająca złożenie zamówienia i informacja przypominająca o
potrzebie dokonania przelewu. Złożone Zamówienie Klienta zostanie przesłane do Sprzedawcy.
Złożenie Zamówienia przez Klienta oznacza złożenie przez niego Sprzedawcy oferty zawarcia
umowy sprzedaży (kupna) zgodnie z treścią Zamówienia, gdzie Klient w Zamówieniu składa
ofertę nabycia wskazanych w Zamówieniu Artykułów po cenach określonych w Zamówieniu
oraz zobowiązuje się do odbioru Artykułów i zapłaty ceny Artykułów oraz Kosztów Dostawy
podanych w Zamówieniu. Oferta Klienta obowiązuje przez 7 (dni) dni roboczych od dnia jej
złożenia.
Po złożeniu Zamówienia na adres poczty elektronicznej Klienta wskazany na Moje (formuła
„Złóż zamówienie”) Sprzedawca wysyła automatycznie potwierdzenie złożenia zamówienia
zgodnie z treścią Zamówienia. W razie przyjęcia Zamówienia Sprzedawca wysyła informację o
realizacji Zamówienia. Wraz z informacją o realizacji Zamówienia Sprzedawca przekaże
Klientowi, za pośrednictwem poczty elektronicznej, Dokument Sprzedaży.
Z chwilą potwierdzenia realizacji Zamówienia przez Sprzedawcę w informacji o realizacji
Zamówienia zostaje zawarta z Klientem umowa sprzedaży Artykułów wskazanych w
Zamówieniu. Informacja Sprzedawcy o realizacji Zamówienia jest oświadczeniem Sprzedawcy o
przyjęciu oferty Klienta, o której mowa w ust. 5 powyżej. Jeżeli Sprzedawca nie wyśle
informacji o realizacji Zamówienia w terminie 7 (siedmiu) dni roboczych od dnia złożenia
Zamówienia, oferta Klienta przestaje wiązać i umowa sprzedaży Artykułów objętych
Zamówieniem nie dochodzi do skutku. W takim przypadku, jeśli Klient dokonał już zapłaty za
Zamówienie, Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie zwrócić Klientowi wszystkie dokonane
przez niego płatności za Zamówienie, tj. nie później niż w terminie 7 (siedmiu) dni roboczych
od wysłania do Klienta informacji o nieprzyjęciu Zamówienia, a w każdym razie w terminie 7
(siedmiu) dni roboczych od upływu terminu związania ofertą, o którym mowa w pkt. 5
powyżej. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty,
jakiego użył Klient, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże
się dla niego z żadnymi kosztami.
Dostawy Artykułów są realizowane przez Serwis do miejsc dostawy zlokalizowanych na
terytorium Polski.
VEGI nie prowadzi sprzedaży hurtowej.
Klient będzie informowany przez Sprzedawcę o zmianach w statusie realizacji Zamówienia za
pomocą poczty elektronicznej na adres poczty elektronicznej Klienta wskazany na Moje Konto
(formuła „Złóż zamówienie”).

V.

SPOSOBY PŁATNOŚCI

1.
1.1.

W Serwisie istnieje możliwość dokonywania płatności w następujący sposób:
płatność przelewem na konto firmowe VEGI – realizacja Zamówienia nastąpi
natychmiast, tj. w każdym razie nie później niż w ciągu 7 (siedmiu) dni roboczych po
zawarciu umowy i pozytywnej weryfikacji transakcji płatniczej dokonanej na konto.
platformy internetowe do płatności natychmiastowych
Za moment dokonania płatności uważa się pozytywny wynik autoryzacji w przypadku płatności.

1.2.
2.
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VI.

DOSTAWA

1.

Czas dostawy Artykułów jest oznaczony na stronie internetowej Serwisu oraz przy każdym
Artykule. Czas realizacji Zamówienia nastąpi w terminie podanym w informacji o realizacji
Zamówienia. Dostawy realizowane są tylko w dni robocze od poniedziałku do piątku (tj. z
wyłączeniem sobót).
Dostawa Artykułów realizowana jest przez VEGI lub wskazanego podwykonawcę.
W dniu przekazania Artykułów do dostawy Klient jest powiadamiany o tym fakcie poprzez
wysłanie wiadomości elektronicznej na adres poczty elektronicznej Klienta wskazany na Moje
Konto.
Koszt dostawy Artykułów, który pokrywa Klient, jest podany na stronie Serwisu, a w
odniesieniu do konkretnego Zamówienia – jest wskazany w Koszyku Zamówienia. W Koszyku
Zamówienia koszt dostawy jest wyszczególniony, jako osobna pozycja, i w momencie składania
Zamówienia przez Klienta jest uwzględniony w łącznej wartości Zamówienia (tj. razem z ceną
zamawianych Artykułów).
Klient powinien ocenić stan dostarczonych. Artykułów. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia
Artykułu lub niezgodności dostarczonego Artykułu z Zamówieniem w obecności dostawcy
można sporządzić protokół reklamacyjny (druk protokołu zobowiązany jest posiadać dostawca)
opisujący podstawę reklamacji, a reklamowany Artykuł wraz z fakturą sprzedaży przekazać
dostawcy w celu odesłania do Sprzedawcy.
Jeżeli w sytuacji opisanej w pkt. 5 powyżej, przesyłka zawiera więcej niż jeden Artykuł, należy
zwrócić tylko uszkodzony Artykuł. W takim przypadku koszt transportu uszkodzonego Artykułu
do Sprzedawcy ponosi Sprzedawca. Sprzedawca zobowiązany jest wymienić uszkodzony
Artykuł na nowy Artykuł zgodny z Zamówieniem.
W momencie przyjęcia Artykułu Klient zobowiązany jest potwierdzić jego odbiór. Z tą chwilą
Artykuł staje się własnością Klienta.
Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za wydłużony czas dostawy Zamówienia lub brak
dostawy Zamówienia z powodu podania przez Klienta nieprawidłowych lub niepełnych danych,
w tym podania przez Klienta nieprawidłowego lub niepełnego adresu dostawy Zamówienia.

2.
3.

4.

5.

6.

7.
8.

VII.

ODSTĄPIENIE OD UMOWY

1.

Zgodnie z Ustawą Konsument ma prawo odstąpić od umowy sprzedaży Artykułu zakupionego
w Serwisie (z zastrzeżeniem postanowień pkt. 9 poniżej) bez podawania przyczyny w terminie
14 (czternastu) dni od dnia, którego Konsument wszedł w posiadanie Artykułu lub którego
osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta weszła w posiadanie Artykułu.
W przypadku skorzystania z prawa odstąpienia Konsument zobowiązany jest poinformować o
tym Sprzedawcę w terminie wskazanym w ust. 1 powyżej. Do zachowania terminu wystarczy
wysłać oświadczenie o odstąpieniu przed upływem terminu na adres VEGI, wskazany w pkt. I
ust. 2.
Oświadczenie o odstąpieniu od umowy można złożyć przy wykorzystaniu formularza.
Formularz zwrotu i wymiany można uzyskać po skontaktowaniu się ze Sprzedawca na maila
kontakt@vegi.eu.
Z zastrzeżeniem pkt. 6 poniżej, Konsument może odstąpić zarówno w zakresie całego
Zamówienia (i wtedy odstąpienie będzie skuteczne w odniesieniu do wszystkich Artykułów
ujętych w Zamówieniu), jak też w odniesieniu do niektórych tylko Artykułów ujętych w
Zamówieniu (i wtedy umowa będzie dalej obowiązywała w odniesieniu do pozostałych
Artykułów ujętych w Zamówieniu, w stosunku do których nie wykonano odstąpienia od
umowy).

2.

3.

4.
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5.

6.

7.

8.
8.1.

8.2.

8.3.

8.4.
8.5.

9.

W razie odstąpienia od umowy, Konsument ma obowiązek zwrócić Artykuły, w zakresie
których odstąpił od umowy ze Sprzedawcą, niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 14 dni
od dnia, w którym odstąpił od umowy ze Sprzedawcą. Do zachowania terminu wystarczy
odesłanie rzeczy przed jego upływem.
Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania
oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić Konsumentowi wszystkie
dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy Artykułu do Konsumenta (z wyjątkiem
dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia
innego niż najtańszy zwykły sposób oferowany przez Sprzedawcę). Sprzedawca może jednakże
wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania
Artykułów z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu ich odesłania, w zależności
od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego
użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie
wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
Dla uniknięcia wątpliwość Sprzedawca informuje, że zgodnie z art. 38 Ustawy, Konsumentowi
nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy:
o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą
Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po
spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym
opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę
zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po
dostarczeniu.
w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana
według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych
potrzeb;
w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca
krótki termin przydatności do użycia;
w której Konsument wyraźnie żądał, aby Sprzedawca do niego przyjechał w celu
dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli Sprzedawca świadczy dodatkowo inne
usługi niż te, których wykonania Konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części
zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od
umowy przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy.
Zgodnie z art. 34 ust. 4 Ustawy, w razie odstąpienia od umowy Konsument ponosi
odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Artykułu będące wynikiem korzystania z niego w
sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania
rzeczy.

VIII.

REKLAMACJE

1.

Klient może złożyć reklamację według trybu opisanego poniżej. Poniższe postanowienia
dotyczące reklamacji, w żaden sposób nie wyłączają, nie ograniczają, ani nie zawieszają
uprawnień Konsumenta wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.
Klient powinien zweryfikować Artykuły dostarczone przez kuriera. W razie stwierdzenia
dostarczenia uszkodzonego Artykułu lub dostarczenia Artykułu niezgodnego z Zamówieniem
(w tym zarówno niezgodności rodzaju Artykułu, jak liczby zamówionych Artykułów) Klient ma
prawo do złożenia reklamacji w związku z dostarczeniem uszkodzonego Artykułu lub Artykułu
niezgodnego z Zamówieniem. Klient powinien przekazać swoją reklamację niezwłocznie, w
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3.

4.
5.

6.

7.

8.

każdym razie nie później niż w ciągu [7] dni od stwierdzenia dostarczenia uszkodzonego
Artykułu lub dostarczenia Artykułu niezgodnego z Zamówieniem.
W celu złożenia reklamacji w związku z dostarczeniem uszkodzonego Artykułu lub
dostarczeniem Artykułu niezgodnego z Zamówieniem, Klient powinien wypełnić formularz
reklamacyjny i przesłać go do Sprzedawcy, wraz z reklamowanym Artykułem oraz z dowodem
zakupu tego Artykułu od Sprzedawcy na adres Sprzedawcy wraz z opisem reklamacji
(„Reklamacja”). Na przesyłce z reklamowanym Artykułem Klient powinien umieścić w
widocznym miejscu napis „REKLAMACJA”.
Koszt dostarczenia Sprzedawcy reklamowanego Artykułu ponosi Sprzedawca.
W ciągu 14 (czternastu) dni roboczych od otrzymania Reklamacji Sprzedawca ustosunkuje się
do Reklamacji Klienta i powiadomi Klienta o sposobie dalszego postępowania w formie
pisemnej lub elektronicznej na adres poczty elektronicznej wskazany przez Klienta. W
przypadku uznania Reklamacji Konsumenta, Sprzedawca wymieni reklamowany Artykuł na
wolny od wad. W przypadku Reklamacji Klienta niebędącego Konsumentem, jeżeli wymiana
reklamowanego Artykułu nie będzie możliwa lub będzie wymagała nadmiernych kosztów,
Sprzedawca zwróci kwotę zapłaconą przez Klienta niebędącego Konsumentem za reklamowany
Artykuł w ciągu 14 (czternastu) dni roboczych od daty rozpatrzenia Reklamacji. Zwrot płatności
nastąpi takim samym sposobem, jakim Klient niebędący Konsumentem dokonał zapłaty. W
przypadku zapłaty za pobraniem, zwrot nastąpi na rachunek bankowy wskazany przez Klienta
niebędącego Konsumentem.
Reklamacje związane z działalnością Serwisu (np. nieprawidłowo naliczone koszty dostawy lub
nieprawidłowe Artykuły znajdujące się w Koszyku) należy wysyłać pod adres email
kontakt@vegi.eu.
Konsument może skorzystać z pozasądowych (alternatywnych) metod rozstrzygania sporów i
zwrócić się o mediację albo o rozstrzygnięcie sporu do Stałego Polubownego Sądu
Konsumenckiego. Klient może złożyć wniosek do właściwego Wojewódzkiego Inspektoratu
Inspekcji Handlowej. Szczegółowe informacje na temat pozasądowego rozstrzygania sporów
znajdują się na stronie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz stronie internetowej
wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej.
Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 524/2013 z dnia 21 maja
2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany
rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE, Konsument może również złożyć
swoją skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR (Online Dispute
Resolution), dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

IX.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ

1.

Z zastrzeżeniem pkt. XIII niniejszego Regulaminu, Sprzedawca wyłącza swoją odpowiedzialność
z tytułu rękojmi w stosunku do Klientów niebędących Konsumentami.
Odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania
obowiązków wynikających z umowy sprzedaży Artykułów zawartej z Klientem niebędącym
Konsumentem lub na jego rzecz, jest ograniczona do zapłaty odszkodowania w wysokości
straty rzeczywiście poniesionej przez Klienta niebędącego Konsumentem, nie wyższej jednak
niż cena zapłacona Sprzedawcy przez takiego Klienta za Artykuł na podstawie takiej umowy.
Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za korzyści utracone przez Klienta niebędącego
Konsumentem.
W przypadku zbiegu odpowiedzialności kontraktowej oraz z tytułu czynu niedozwolonego,
Klient niebędący Konsumentem może dochodzić naprawienia szkody wyłącznie na podstawie
niniejszego Regulaminu i w graniach określonych w ust. 1 i 2 powyżej.

2.

3.
4.
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X.

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH I POLITYKA PRYWATNOŚCI

1.

Administratorem danych osobowych przekazywanych przez użytkowników Serwisu jest
Administrator. Administrator w związku z prowadzeniem Serwisu będzie przetwarzał
następujące dane Użytkownika: adres IP, Imię i Nazwisko, numer telefonu, adres poczty
elektronicznej, adres zamieszkania, miejsce dostawy (dalej jako „Dane osobowe”).
Administrator niniejszym informuje Klienta będącego osobą fizyczną, że jego dane osobowe
podane w umowie, w tym podczas składania Zamówień, są przetwarzane przez Sprzedawcę
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych
(Dz.U.2016.922 tj. ze zm.) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą
elektroniczną. Sprzedawca niniejszym informuje Klienta, że podane przez Klienta dane
osobowe będą przekazywane osobom trzecim w celu realizacji składanych przez Klienta
Zamówień, tj. obsługi płatności oraz wysyłki zakupionych Artykułów.
Dane osobowe Klienta są przetwarzane w celu świadczenia usług drogą elektroniczną,
zawierania i wykonywania umów sprzedaży Artykułów zamówionych przez Klienta, dostawy
Artykułów pod wskazany przez Klienta adres, jak również w celu marketingu towarów i usług
oferowanych przez Sprzedawcę oraz w celach statystycznych.
Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne. Sprzedawca niniejszym informuje
Klienta, że niepodanie danych osobowych może uniemożliwiać świadczenie przez Sprzedawcę
usług drogą elektroniczną, jak również zawieranie i wykonywanie umów w Serwisie.
Klient ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania,
uaktualnienie, sprostowania, czasowego lub stałego wstrzymania i usunięcia. Dane osobowe
mogą być poprawiane lub usuwane po zalogowaniu się na Moje Konto. Zgodnie z art. 32 ust. 1
pkt. 8 ustawy o ochronie danych osobowych Klient ma również prawo wniesienia sprzeciwu
wobec przetwarzania jego danych osobowych w celach marketingowych lub przekazywania
podmiotom trzecim. Klient oświadcza, iż podane przez niego dane osobowe są danymi Klienta.
Konsument może wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji handlowych w rozumieniu ustawy
z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną poprzez zapisanie swojego
adresu email do Newslettera.

2.

3.

4.

5.

6.

XI.

PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

1.

Właścicielem lub podmiotem uprawnionym do korzystania z autorskich praw majątkowych do
utworów w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych zamieszczonych
w Serwisie oraz właścicielem lub podmiotem uprawnionym do korzystania z praw do znaków
towarowych oraz właścicielem lub podmiotem uprawnionym do korzystania z innych praw
własności intelektualnej lub własności przemysłowej do utworów zamieszczonych w Serwisie
jest Administrator.
Wszelkie prawa do Serwisu internetowego VEGI oraz do poszczególnych jego elementów są
zastrzeżone. Korzystanie z Serwisu nie oznacza nabycia przez Użytkownika jakichkolwiek praw
do Serwisu ani poszczególnych jego elementów, z wyjątkiem wyraźnie przyznanych w treści
Regulaminu.
Użytkownik ma prawo do korzystania z Serwisu w zakresie dozwolonego użytku osobistego,
pod warunkiem, że nie naruszy to przepisów Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim
i prawach pokrewnych, praw wynikających z rejestracji znaków towarowych należących do
Administratora lub wykorzystywanych przez Administratora za zgodą osób uprawnionych oraz
przepisów Ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej. Żadna część
informacji zawartych w Serwisie nie może być wykorzystywana w celach komercyjnych,
w szczególności poprzez kopiowanie w całości lub części bez uprzedniej pisemnej zgody
Administratora.

2.

3.
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XII.
1.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Regulamin jest udostępniony
files/Vegi_Regulamin.pdf

2.

Administrator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu, a także zmiany bądź zakończenia
świadczenia usług w formie określonej w Regulaminie. Zmiany te wchodzą w życie w terminie
wskazanym przez Administratora, nie krótszym niż 14 dni od dnia udostępnienia nowej wersji
Regulaminu. Zmiany, o których mowa powyżej, nie będą naruszały praw nabytych
Użytkowników oraz przepisów prawa.

3.

Regulamin wchodzi w życie od 1 Czerwca 2017.

w

Serwisie

9

pod

adresem

https://vegi.eu/static-

